Ajuntament de Palafrugell

memòria 2011

Informàtica i Noves Tecnologies

Presentació del regidor

Informàtica i Noves Tecnologies

01. Ubicació i horaris
C/ Cervantes,16
Dilluns a Divendres de 8h a 14.30h (15 setembre a 14 juny)
Dilluns a Divendres de 8h a 14h (15 juny a 14 setembre)
Dissabtes de 9 a 13.30 (segons torns personal)
Correu: informatics@palafrugell.cat

02. Funcions
Millorar i mantenir tota la infraestructura informàtica i de comunicacions en perfecte
estat de funcionament i conservació
Donar suport als usuaris en totes les aplicacions informàtiques que fa servir la
Corporació
Gestió de tota la telefonia tant fixa com mòbil i accessos a internet
Fer d’intermediaris entre els usuaris finals i les empreses desenvolupadores del
programari davant de qualsevol error o disfunció a les aplicacions
Administració gestió i control de totes les bases de dades corporatives
Realizar, controlar i mantenir les copies de seguretat i la restauració de dades en cas
de necessitat
Elaborar petites aplicacions de bases de dades per realitzar funcions molt concretes
Som interlocutors, en tot el que fa referència a dades, amb el Centre de Gestió
Cadastral i amb l’Institut Nacional d’Estadística
Elaborar informes i estadístiques
Tractament de dades en els processos electorals
Verificar tasques realitzades per altres usuaris sobretot en intercanvi de dades amb
altres administracions
Preparar i fer sessions de formació al personal de l’Ajuntament
Mantenir i reparar el material informàtic
Assessorar les àrees en temes de tecnologia informàtica o electrònica
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03. Infraestructura i organigrama

A partir del mes de maig de 2010 la Sra. Conxa Granés va a passar a formar part de
l’Àrea de Secretaria dintre del departament de Recursos Humans, cosa que va fer
que a l’Àrea de Informàtica quedés una plaça vacant de “Tècnic Auxiliar
d’Informàtica”, grup C1, encara no coberta a data d’avui.
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04. Pressupost
Aquesta és la relació de partides gestionades per Informàtica:
Orgànica Programes Econòmica
11

920

21300

11
12

920
920

22002
62600

Descripció
CONTRACTES MANTENIMENT
EQUIPAMENT INFORMATIC
MATERIAL INFORMATIC
EQUIPAMENT INFORMATIC

2011
27.825,51
23.945,69
125.891,03

05. Descripció de les activitats
Durant l’any 2011 hem realitzat les següents activitats com a més importants:
Nou servidor per aplicacions web: Gestió expedients, Actes i Decrets, Portal
l’Empleat.
Ampliació de la Xarxa Wireless Municipal. Interconnexió de dependències.
Programari de gestió d’incidències via WEB a l’Àrea de Mediambient
Ampliació del sistema de telefonia de VoIP (veu sobre IP) a tots els usuaris
l’Ajuntament , a l’Arxiu Municipal i Piscina Municipal.
Migració de tota la infraestructura VmWare de la versió 4 a la versió 5.
Continua la migració dels sistema de xarxa i del software base dels servidors
l’Ajuntament de Windows 2003 a Windows 2008.
Accés a les dades corporatives de Padró d’Habitants des de una aplicació externa
Padró Telemàtic.
Proves per la centralització de les copies de seguretat de totes les àrees
l’Ajuntament.
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06. Subvencions rebudes
Sistemes de còpies de seguretat
Implantació de l’e-administració
e-factura
Subvenció millora gestió recursos
municipals

Diputació de Girona
Diputació de Girona
AOC

6.725€
19.500€
3.000€
8.260€

07. Difusió
Som un servei intern de l’Ajuntament i com a tal la difusió que fem és interna a traves de
correu electrònic i la Intranet Municipal.
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